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Lëtzebuerg, den 20/06/2019

Hâr President,
Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, dës parlamentaresch
Fro un d'Ministere tir Aarbecht, Intérieur, Sozialversécherung & Bildung weiderzeieeden.
De Code du Travail reegelt d'Konditiounen vum Asaz vun engem Contrat à durée déterminée (CDD). Den Artikei
122-1 reegelt d'Bedéngungen, an deenen ee CDD dâerf agesat ginn. Hien definéiert, dass de CDD just fir eng
prâzis a befrist Aufgab opgestallt gëtt. Eng permanent Beschâftegung ënnerhalb dem normalen Aarbechtsoflaf gëtt
domat aiso ausgeschloss.
Trotzdeem ginn et hei am Land nach CDDen, déi dësem Prinzip vun der zàitlecher Limitatioun net entspriechen. Fir
bestëmmte Beruffer, dorënner och d'Chargé de Cours, gëllen nâmiech Exceptiounen, soudass ee CDD fir dës
Beruffer méi wéi 24 Méint bedroe kann an och méi wéi zweemol ka verlângert ginn.
An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:
• Opgelëscht no ail Punkt vum Artikel 122-5 Paragraf (3) vum Code du Travail, firwat sinn déi an dësem
Paragraf genannte Beruffer vun de gàngegen Dispositioune vum CDD ausgeholl? No der selwechter
Opiëschtung, ass d'Regierung der Meenung, dass dës Ausname par Rapport zu de generelle Konditioune vum
CDD justifiéiert sinn?
O Falls jo, wat schwàtzt fir d'Erhale vun der aktueller Derogatioun?
O Falls nee, wéi wëll d'Regierung dozou legiferéieren?
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Question parlementaire N^SIO de l'honorable Député Marc Goergen

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse commune à la question parlementaire sous rubrique.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

--Dan KERSCH
|
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Gemeinsam Ântwert vutn Har Minister fir Aarbecht a Beschâfteeilng a fir Sozial- a Solidarwirtsçhaft
Dan Kersch, vun der Madame Inneministesch Taina Bofferding an vum Hâr Minister fir Educatioun,
Kanner a Jugend Claude Meisch op d'parlamentaresch Fro n°810 vum honorablen Deputéierten Marc
Goergen
Den Artikel L. 122-5 (3) vum Code du travail gesait d'Méiglechkeet vir, souwuel zu der maximaler Dauer
vu 24 Méint, wéi och zu der regularer Unzuel vu Verlângerunge vu CDDen ze derogéieren, an zielt
exhaustiv déi Fall op, fir déi dës Derogatioune spillen.
Betreffend dem Punkt 1 vum Artikel L. 122-5 (3), ass eng Derogatioun virgesinn fir den Enseignantchercheur deen op der Universitéit vu Lëtzebuerg schafft, Dës Derogatioun erlaabt et dem Enseignantchercheur genuch Zait ze ginn fir net nëmmen a sengen Recherchen virunzekomme ma och sâi Wëssen
un d'Studenten vun der Uni Lëtzebuerg weiderzevermëttelen. Vu dass et a priori ganz oft schwéier ass
en zàitlechen Delai fir esou Recherchen ze definéieren, ass et am Interessi vun der wëssenschaftiecher
Recherche an der Promotioun vun der technologescher Entwécklung an Innovatioun zu Lëtzebuerg, dass
een de Leit genuch Zàit gëtt fir hir Aarbechten ofzeschléissen. Aus dësem G rond ass dës Derogatioun
justifiéiert an sollt weiderhin erhale bleiwen.
Betreffend dem Punkt 3 vum selwechten Artikel, ass eng Derogatioun virgesi fir d'Kontrakter vun de
Studenten an de Schüler aus dem enseignement secondaire classique an dem secondaire général zu
Lëtzebuerg. Dës Derogatioun erlaabt et de Studenten nieft hiren Etudë zousëtziech 5uen ze verdéngen
fir hir Etudë finanzéieren ze kënnen. Den Artikel L. 122-1 (3) Punkt 5 vum Code du travail gesait
allerdéngs vir, dass am Kader vun dëse Kontrakter d'Studenten an d'Schüler net méi wéi 15 Stonnen
d'Woch schaffe kënnen an dat fir ze verhënnere, dass d'schoulesch Aktivitéiten dorënner leide well déi
weiderhin am Virdergrond stoe sollten. Dës Derogatioun ass aiso justifiéiert am Interessi vun de
betraffene Schüler a Studenten, déi sech duerch eng Aarbecht hir Etudë finanzéiere wëllen oder souguer
mussen.
Betreffend der Derogatioun, déi am Artikel L. 122-5 (3) Punkt 4 virgesinn ass, léisst sech
d'Noutwendegkeet vun dëser Derogatioun unhand vum Beispill vun de Remplaçanten am Enseignement
fondamental illustréieren:
Eng iewescht Prioritéit am Enseignement fondamental, wéi an allen Ordres d'enseignement, ass e
qualitativ héichwaertegen Unterrecht. Dozou gehéiert, dass méiglechst vill Stonne vu brevetéierten,
beschtméiglechst ausgebilten Enseignante gehale ginn, më och, datt d'Schoulorganisatioune garantéiert
sinn, an zu ail Moment ee bei de Kanner ass. Dëst bréngt awer ënnerschiddiech grouss Schwieregkeete
mat sech.
Sou mussen zum engen iwwerhaapt emol genuch Kandidaten disponibel sinn fir dass
d'Schoulorganisatioun assuréiert ka ginn. Glëichzëiteg muss awer och flexibel a séier op stënterlech
optauchend Besoine reagéiert kënne ginn (z. B. ee lëngere Krankeschëin oder eng massiv Grippewell).
De reelle Besoin u Léierpersonal ka soumat vun engem Moment op deen anere staark schwanken an
onverhofft klammen oder awer och zeréckgoen. De Besoin geet beispillsweis erof, wa Leit aus engem
Congé parental oder Congé de maternité am Laf vum Schouijoer zeréckkommen. Fir heirop kënnen ze
reagéieren, ass eng gréisser Unzuel u Personal am CDD onëmgënglech, fir ail Moment genee déi néideg
Unzuel u Léierpersonal ze hunn. Aus dëse Grënn, ass och déi Derogatioun justifiéiert an muss erhale
bleiwen.

D'Legitimitéit vun der Derogatioun déi am Punkt 5 vum Artikel L. 122-5 (3) virgesinn ass, léisst sech
folgendermoossen erkiaren: D'Musékskueren si fakultativ fir d'Schüler, déi sech an engem institut
d'enseignement musical communal aschreiwe ginn. Vu dass d'Unzuel vun den Aschreiwungen aw/er ganz
staark vun engem Joer op dat anert ânnere kann, léisst sech och net genau viraussoe wéi vlll Personal
gebraucht gëtt fir d'Kure leeden ze kënnen. Aus dësem Grond besetzen d'Gemengen déi Posten
haaptsâchlech mat CDDen fir engersàits z'evitéieren dass ee Leit fest astelle muss, déi herno keng
Aarbecht hu well sech net genuch Schüler an d'Kuren ageschriwwen hunn, an anerersaits fir genuch
qualifizéiert Personal ze hunn am Fall wou sech vill Schüler an sou Kuren aschreiwe géifen.
Betreffend der Derogatioun am Punkt 1, ass et jo esou dass am professionnellen oder semiprofessionnelle Sport souwuel d'SportIer wéi och d'Trainere haaptsachlech no hire Leeschtungen an
Erfolieg bewâert ginn. Vu dass fir vill Sportsfederatiounen an -verainer de sportiechen Erfolieg ganz
wichteg ass, mussen se och déi néideg an virun allem passend Leit fannen déi dozou bâidroe kënnen
datt de Verain national oder och international sportiech kompetitiv bleift oder gëtt. Wann aiso en
Traîner oder e Sportier duerch seng Leeschtungen zu dem sportiechen Erfolieg vum Verâin bâidréit, ass
et och wichteg dass een mat deene Leit d'Zesummenaarbecht verlangere kann. Aus dësem Grond kann
een aIso festhalen, dass dës Derogatioun och justifiéiert ass.

